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ஒ ஊரில்ஆ
சேகாதரரக்ள் இ ந்தாரக்ள்.
ஒ நாள்அவரக்ள்
ன் க்க ெசல்லலாெமன
ெவ த்தாரக்ள்.ஆகேவ

ஆற் க் ச் ெசன்
ஒவ்ெவா வ ம் ன் க்க
ேதாதானஇடங்களாகப்
பாரத்் ேதர்ந்ெத த் க்
ெகாண்டனர்.



தலாமவன், “நான்இந்த
பட ல்அமரந்் ெகாள் ேறன்”,
என்றான்.



இரண்டாவ சேகாதரன், “நான் இந்த
தைவ ல்(ெதப்பத் ல்) ட் ேபாட்

அமரந்் ெகாள்ேவன்”, என்றான்.



ன்றாவ சேகாதரன், “நான்
இந்தஅ மரத் ன் ேமல் சாய்ந்
ெகாள்ேவன்”, என்றான்.



”நான்இந்த பாலத் ன்
ேமல் நின் ெகாள்ேவன்”,
என்றான் நான்காவ
சேகாதரன்.



”நான்இந்த பாைற ன்
ப த் க் ெகாள்ேவன்”, என்றான்
ஐந்தாவ சேகாதரன்.



”நான் கைரேயாரம் நடந்
ெகாண்ேட ப்ேபன்”, என்றான்
ஆறாவ சேகாதரன்.



ய ேபாலேவஒவ்ெவா வ ம்
அவரவர் ேதர்ந்ெத த்தஇடங்களில்
இ ந் ன் த்தனர.் அவரக்ள
அ ரஷ்்டம் நன்றாகஇ க்கேவ
ஒவ்ெவா வ க் ேம நிைறய ன்கள்
க் ன.

ஆனால் ட் ற் ளம் ம் ேநரம் வந்த
ேபா அந்த சேகாதரரக்ைளவ த்தம்
ெதாற் க்ெகாண்ட .

”நாம் இந்தஆற் ன ல், பாலத் ன்
ேமல், பட ந் , கைரேயாரமாக என
பலஇடங்களி ந் ன் த்ேதாம்.
நம் ல் யாராவ ஆற் ல் ந்
ழ் க்க வாய்ப் க் ன்ற .

எனேவநாம்ஆ ேப ம்இ க் ேறாமா
என் ஒவ்ெவா வராக எண்ணி
உ ப த் க்ெகாள் ேறன்”, என்
பட ந்த சேகாதரன் ட்
எண்ணஆரம் த்தான்.





” தைவ ல்(
ெதப்பத் ல்) ஒ
சேகாதரன்
இ க் றான்.
ஒன் .

அ மரத் ல்
சாய்ந்
ெகாண்
இன்ெனா வன்.
இரண் .

பாலத் ன்
ேமல்
இன்ெனா வன்.
ன் .



பாைற ன்
இன்ெனா வன்.
நான் .

கைரேயாரமாக
இன்ெனா வன்.
ஐந் .”

”ஆ! ஐந் தானா? என்னெகா ைம
இ ? நாம் ஒ சேகாதரைன
ெதாைலத் ட்ேடாம்.”, என்
வ ந் னான். அந்தவ த்தத் ேலேய
தன்ைன ம் ேசரத்் எண்ணமறந்
ேபானைதஅவன்உணர ல்ைல.



தைவ ன்(ெதப்பத் ன்) ேம ந்தசேகாதரன், ”அப்ப யா? நம் ல் யாேராஒ வர்ஆற் ல் ழ் ட்டாரா?உண்ைம ேலேய நாம் ஒசேகாதரைனத் ெதாைலத்ட்ேடாமா?” என் அ தான்.
ற அவ ம் எண்ணஆரம் த்தான்:





”அ மரத் ல்
சாய்ந் ெகாண்
ஒ வன். ஒன் .

பாலத் ன்
ேமல்
இன்ெனா வன்.
இரண் .

பாைற ன்
இன்ெனா வன். ன் .



கைரேயாரமாக
இன்ெனா வன்.
நான் .

பட ன் ேமல்
இன்ெனா வன். ஐந் .”

”ஐந் தானா?அம்மா க் நாம்என்னெவன் ப ல் ெசால்வ ?”அவ ம் ட தன்ைன ம் ேசரத்் எண்ணமறந்தைதஉணர ல்ைல.





”நான் இங் ந் எண்ணிப்
பாரக்் ேறன்”, எனஅ மரத் ல்
சாய்ந் ன் த்த சேகாதரன்
அ ெகாண்ேட னான்.



”பாலத் ன் ேமல் ஒ வன்இ க் றான். ஒன் .
பாைற ன் இன்ெனா வன். இரண் .
கைரேயாரமாகஇன்ெனா வன். ன் .



பட ன் ேமல் இன்ெனா வன்.நான் .
தைவ ன்(ெதப்பத் ன்)ஒ வன். ஐந் .
ஐந் மட் ம் தானா? ஐயேகா,என்ன யரம்இ ? நாம் ஒசேகாதரைனஆற் ல் ழ் த்ெதாைலக்கவாஇன் ன் க்கவந்ேதாம்?”



ற நான்காவ , ஐந்தாவ மற் ம்ஆறாவ சேகாதரரக் ம்எண்ணிப்பாரத்்தனர். அவரக் ம் டதங்கைள ம் ேசரத்் எண்ணமறந்ததால் ஐந் ேபர் மட் ேமஇ ப்பதாக எண்ணலா னர.்
எல்லா சேகாதரரக் ம்ஆற் ன்கைரக் ச் ெசன் ஆற் ல் ழ் யதங்கள் சேகாதரனின்உடல்எங்காவ ஒ ங் ள்ளதா என்கைர ல்அங் ம் இங் ம் ேசாகமாகஅைலந்தப ேய ேத னர்.





அப்ெபா அந்தவ ேயஒ வன்வந்தான். அவ ம் ன் க்க தான்வந் ந்தான்.ஆனால் ஒ ன் டக்க ல்ைல.
”என்னஆ ற் உங்க க் ? நிைறயன்கைளப் த் க் ரக்ேள! ற ஏன்எல்ேலா ம் ேசாகமாகஇ க் ரக்ள்?”என் அந்த சேகாதரரக்ைளக் ேகட்டான்.
”நாங்கள்ஆ சேகாதரரக்ள் ன் க்கவந்ேதாம். ஆனால் இப்ேபா ஐந் ேபர்மட் ேமஇ க் ன்ேறாம். எங்கள் சேகாதரன்ஒ வன்ஆற் ல் ழ் ட்டான்.”

க் ற்ற வன், “என்னஐந் ேபர்மட் ம் தான் இ க் ரக்ளா? எப்பரக்ள்?” என்றான்.







”இ , நான்உனக் காட் ேறன்”, என்ய த்த சேகாதரன் தன் சேகாதரரக்ைளஒவ்ெவா ஆளாகக் காட் எண்ணத்ெதாடங் னான்.
“ஓன் .இரண் . ன் . நான் . ஐந் .”
”ஆ ேபராகவந்ேதாம். ஐந் ேபராகத்ம்பப் ேபா ேறாம். இன் க்ககரமானநாள்!”, என்றான்.

அவரக்ளின் ட்டாள்தனத்ைதநிைனத் வந்தரிப்ைபமைறக்க ம் க்ெகாண்டான்வன். ற ம் , “ெதாைலந் ேபானஉங்கள் சேகாதரைனஎன்னால் ட் த்தரம் எனநிைனக் ேறன். நான்உங்கள்ஒவ்ெவா வரின்ைகைய ம்வரிைசயாகஅ த் ேறன். ஒன் இரண் ன் என்எண் ங்கள்”, என்றான்.



எவ்வள ேமாஅவ்வள அ த்தமாகசேகாதரரக்ள் ஒவ்ெவா வரின்ைகைய ம்வரிைசயாகஅ த் னான்.அ த் யதால் வ த்தைகைய நீ க்ெகாண்ேட,“ஓன் !”, எனஉரக்கக் கத் னான் தல்சேகாதரன்.
”இரண் !”, என் கத் யஇரண்டாம் சேகாதரன்ெராம்ப ம் அ த் யதால் வ ல் த்தான்.
” ன் !”, என் சத்த ட்டான் ன்றாவசேகாதரன்.
”நான் !”, என் ச் ட்டான் நான்காவசேகாதரன்.
”ஐந் !”, என் அல னான் ஐந்தாவசேகாதரன்.
”ஆ !”, என் சச் ட்டான்ஆறாவசேகாதரன்.

ஆ !!சேகாதரரக்ள்ஆ ேப ம் ஒ வைரஒ வர்ம ழ்ச் ேயா பாரத்் க்ெகாண்டனர.்





ஆ ேப ம் இ ப்பைதஎண்ணி ம ழ்ச்ஆரவாரத் ல் ஒ வைரஒ வர் தட் க்ெகா த் க்ெகாண்டனர்.
நன் டன்அந்த வைனத் ம் ப்பாரத்்தசேகாதரரக்ள், “ெதாைலந் ேபானஎங்கள்அ ைமசேகாதரைன ட் த் தந்ததற் உனக்எவ்வள நன் னா ம் பத்தா . இேதா,நாங்கள் த்தஅைனத் ன்கைள ம் நீேயஎ த் க்ெகாள்ள ேவண் ம்”, என்றாரக்ள்.

அவரக்ள்அளித்த பரிைச வன்ம ழ்ச் ேயா ெபற் க்ெகாள்ளேவ, ன் க்கவந்தஅந்தஆ ட்டாள் சேகாதரரக் ம்ஆ ப்பா யப ேய ம் னர.்








